
X Święto Piernika – X Lebkuchenfest 

Konkurs „Pierniki świąteczne” 

Regulamin 

 

I. Cel konkursu: 

 

• wzbudzenie zainteresowania kulturą regionu, 

• upowszechnianie tradycji pieczenia świątecznych pierników, 

• promocja regionalnej kultury artystycznej. 

 

II. Uczestnicy: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być rodziny całego regionu. Każda rodzina może wystawić do 

konkursu jeden piernik lub zestaw pierników. W zestawie można umieścić maksymalnie 5 pierników. 

III. Zasady konkursu: 

1. Pierniki mogą zostać wykonane wyłącznie z ciasta piernikowego, a ozdabiane według własnej 

inwencji, nawiązując do tradycji świątecznych. 

2. Prace powinny być wykonane rodzinnie, dzieci wspólnie z rodzicami i/lub dziadkami. 

3. Do pracy powinna być dołączona informacja dotycząca uczestników:  

 

  - nazwisko rodziny i miejsce zamieszkania, 

     np. Rodzina Kowalskich z Warszawy, 

  - imiona i nazwiska członków rodziny biorących udział w konkursie, 

  - w przypadku dzieci także wiek, a jeśli uczęszczają do szkoły, to klasa i nazwa szkoły. 

4. Wzór metryczki w załączniku. Prace niepodpisane nie będą podlegały ocenie komisji. 

5. Prace oceniane będą w jednej kategorii: RODZINNEJ. 

IV. Kryteria oceny: 

1. Kształt piernika. 

2. Estetyka pracy. 

3. Ogólny wyraz artystyczny. 

 

V. Zgłoszenia 

1. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie przynoszą lub przesyłają swoje prace do dnia 

29.11.2019 r. na adres: 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Borki Wielkie 

ul. Młyńska 8 

46-300 Olesno 

Prace przyjmowane będą do godziny 16:00. 
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VI. Termin konkursu 

1. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja.  

Wystawa prac oraz rozstrzygnięcie konkursu  odbędzie się dnia 03.12.2018 r. od godz. 8.30 w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich, ul. Młyńska 8. Szczegółowy harmonogram imprezy znajduje się 

na plakacie. 

2. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora! 

3. W Urzędzie Miasta i Gminy Olesno odbędzie się pokonkursowa wystawa prac z możliwością 

zakupu. Całkowity dochód przeznaczony będzie na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes” – 

projekt „Wyposażenie  szkoły podstawowej w Gitega w Burundii prowadzonej przez siostry 

ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus “ oraz wsparcie dla dzieci z Burkina Faso 

w ramach projektu „Dać im nadzieję“.  

 

VII. Ochrona danych osobowych. 

1. Złożenie pracy w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu. 

2. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do regulaminu. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich 
Borki Wielkie, ul. Młyńska 8, 46-300 Olesno 

tel. 34/ 359 60 27; 
e-mail: psp@borkiwielkie.pl 

www.borkiwielkie.pl 

http://www.borkiwielkie.pl/

